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Предмети, результати ЗНО яких зараховують 
як оцінки за ДПА для учнів (слухачів, студентів) 

закладів загальної середньої, професійної 
(професійно-технічної), вищої освіти, які у 2021 

році завершують здобуття повної загальної 
середньої освіти

Проведення ЗНО – 2021 

Українська мова (усі завдання)

Українська мова і література

(атестаційні завдання з української мови)

Математика
(з урахуванням рівня навчання)

Історія України 
(субтест «Період ХХ –

початок ХХІ століття»)

Іноземна мова 
(з урахуванням рівня навчання)

Одного із навчальних предметів, 
із яких проводиться ЗНО

до 04.06.21 – хімія 

до 18.06.21 – іноземні мови

до 22.06.21 – математика, фізика

до 25.06.21 – українська мова,

українська мова і     

література,

історія України,

біологія

до 30.06.21 – географія 

Оголошення результатів 
ЗНО
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ЗНО – 2021: 
УКРАЇНСЬКА МОВА

УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА

Випускники, які завершують у 2021 році здобуття повної загальної 

середньої освіти та/або планують вступати до ЗВО, можуть 

самостійно обирати, яку саме роботу виконуватимуть під час ЗНО: 

- з української мови

АБО

- з української мови і літератури

Умови прийому до ЗВО 
визначають ПЕРЕЛІК конкурсних 

предметів на навчання для здобуття 

освітнього ступеня молодшого бакалавра, 

бакалавра (магістра медичного, 

фармацевтичного та ветеринарного 

спрямувань)



Сертифікаційна робота з української мови і літератури

складається з чотирьох частин

Сертифікаційна робота з української мови

складається з двох частин

Частина 1

• 39 завдань 
закритих 
форм

Частина 2

• 1 завдання з 
розгорнутою 
відповіддю

Учасники отримають результати за 

виконання всіх завдань:

• ДПА (1-12 балів)

• ЗНО з української мови (100-200 балів)

ЗНО-2021: УМ, УМЛ

Частина 1

• 24 завдання з 
української 
літератури
закритих форм

Частина 2

• 39 завдань з 
української 
мови різних 
форм

Частина 3

• 3 завдання з 
української 
мови з короткою 
відповіддю

Частина 4

• 1 завдання з 
української 
мови з 
розгорнутою 
відповіддю

Учасники отримають результати:

• ДПА (1-12 балів): частина 2, частина 4

• ЗНО з української мови (100-200 балів): частина 2, частина 4

• ЗНО з української мови і літератури (100-200 балів): усі завдання

Бланк А Бланк Б

Бланк А Бланк А

Бланк Б

Бланк В
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№№ 1 - 28 / 25 - 52 - завдання 
з однією правильною відповіддю 

(0 або 1 бал)

№№ 29 - 33 / 53 - 57 - завдання 
на встановлення відповідності

(0, 1, 2, 3  або 4 бали)

№№ 34 - 39 / 58 - 63 - завдання 
на читання й аналіз тексту 

з однією правильною відповіддю 
(0 або 1 бал)

№ 40 / 67 - завдання 
з розгорнутою відповіддю 

(від 0 до 20 балів)

74 тестові бали

ЗНО – 2021 
УМ УМЛ



Програми ЗНО

Характеристики 
сертифікаційних робіт ЗНО

Критерії оцінювання 
завдань з відкритою 

відповіддю

Відеоматеріали УЦОЯО
Демонстраційні варіанти тестів

Додаткова інформація

Матеріали 

для підготовки до ЗНО



ЗНО – 2021 



Додаток до Програми ЗНО 

з української мови на 2020/2021 роки



ЗНО – 2021 



ЗНО – 2021 



Нові завдання за формою

Програма ЗНО 

з української мови

Демоваріант тесту ЗНО – 2021 (українська мова)



«Лінгвістика тексту» в шкільному курсі української мови полягає в 

обґрунтуванні тексту як визначального дидактичного матеріалу для 

вивчення кожної одиниці мовної системи. 

Сучасне навчання є компетентнісним, а отже, орієнтованим не на 

засвоєння знань про мову, а, передусім, на знання мови як засобу 

пізнання життєвих реалій. 

Текст як універсальну мовну одиницю використовуємо на всіх уроках 

вивчення різних розділів мови в загальноосвітній школі. 

Демоваріант тесту ЗНО – 2021

Нові завдання за формою

Д

А

Г



Демоваріант тесту ЗНО – 2021

Перевіряє вміння 
розрізняти 

підрядні зв'язки 
між словами та 

частинами 
складного речення

Нові завдання за формою

Х
Х

Х
Х



Кілька років тому в сертифікаційній роботі видозмінено

форму тексту зі звичного на множинний. Такий тип

текстового матеріалу перевіряє вміння абітурієнта

працювати з кількома джерелами інформації, порівнюючи /

протиставляючи обʼєкти, шукаючи підтвердження /

заперечення певної позиції в різнихтекстах.

Психометричний аналіз завдань до множинного тексту

свідчить про те, що учасники ЗНО з високим рівнем

підготовки успішно давали відповіді на питання, які

потребували зіставляти два-три тексти, відшукувати

підтвердження / заперечення думки з одного джерела інформації

в іншому тощо.

Учасники з низьким рівнем підготовки не виявили достатньої

вправності в наданні відповідей на такі питання.

Психометричні характеристики завдань 
тесту (українська мова)
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Демоваріант тесту ЗНО – 2021



Демоваріант тесту 
ЗНО – 2021



Результат виконання цих завдань буде використано 
ЛИШЕ під час прийому до ЗВО

0, 1 або 2 бали
0 – відповіді не надано або 
висловлення суперечить змісту текстів
1 – відповідь часткова
2 – повна вичерпна відповідь



Орієнтовні відповіді на завдання 
відкритої форми з короткою 

письмовою відповіддю

Демоваріант тесту ЗНО – 2021



Критерії оцінювання 
завдань відкритої 

форми з короткою 
письмовою 
відповіддю



Завдання з розгорнутою відповіддю Демоваріант тесту 
ЗНО – 2021

Власне висловлення



Власне висловлення суттєво впливає на 

розподіл учасників за рейтинговою шкалою, 

уможливлює оцінювання рівня розвитку 

продуктивних видів мовленнєвої діяльності 

й має високі показники дискримінації та 

кореляції.

Оцінювання власних висловлень учасників 

ЗНО свідчить про слабкий розвиток у

випускників навичок побудови 

аргументованого тексту. 

Цьогоріч кількість бланків Б з позначкою 

«Не відповідає темі» становила 1197, 

із позначкою «Робота менше 100 слів» –

5 972, а 32 565 тестованих узагалі 

НЕ написали власного висловлення.

ЗНО – 2020
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ЗНО – 2020



Результат виконання цих завдань буде використано 
ЛИШЕ під час прийому до ЗВО



Цього року вперше з’явилося кластерне завдання з літератури за 

незнайомим текстом. Таке нововведення викликане необхідністю 

виокремити з-поміж учасників ЗНО найсильніших, які можуть 

продемонструвати високий рівень навчальних досягнень за нових умов 

(літературознавчий аналіз незнайомого тексту). 

Психометричні характеристики завдань тесту 
(українська література)

Психометричний аналіз свідчить про 

оптимальність цих завдань, адже 

більшість тестованих виконала їх 

успішно (завдання 49 – 48,9 %; завдання 

50 – 51,2 %; завдання 51 – 41,2 %; 

завдання 52 – 67,1 %). Традиційно 

складним було завдання 53 за змістом 

поезії, де запропоновано визначити вірш, 

тематично близький до наведеного твору. 

Однак аналіз свідчить, що це завдання 

якісно розподілило саме сильних 

учасників, які успішно впоралися з ним.



Усі необхідні матеріали щодо 

організації, проведення й підготовки 
до ЗНО розміщена на офіційних 

сайтах



www.vintest.org.ua  

Куди звертатися за інформацією?

(0432) 65 65 35 – телефон інформаційної підтримки ВРЦОЯО

Email–vintest@vn.testportal.gov.ua

Адреса: Вінницький регіональний центр оцінювання якості  

освіти, 21009 м. Вінниця, вул. Київська, 46

Сайт Вінницького регіонального 
центру оцінювання якості освіти 

(ВРЦОЯО)

www.testportal.gov.ua
Сайт Українського центру 

оцінювання якості освіти (УЦОЯО)


